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1. PERUSTIEDOT HANKKEESTA
Hankkeen nimi:

Päivä Farmilla - Ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita (Keski-Suomi)
Ohjelma:
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020
Ohjelman toimenpide:
Maaseudun palvelut, kehittäminen
Toteutusaika:
1.9.2018 – 29.2.2020
Hankkeen toteuttaja:
Tutkimus – ja kehittämiskeskus GeroCenter
Hankkeen kustannusarvio: 233 380 € / 100 % tuki
Hankkeen rahoitus:
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Rahoittaja:
Keski-Suomen ELY – keskus

2. YHTEENVETO
Päivä Farmilla -hankkeen tarkoituksena oli toimia jatkohankkeena aiemmalle Hyvinvointia maatilalta – pilottihankkeelle (2016–2018), jossa ikääntyville suunnatun, kotona asumista ja kokonaisvaltaista toimintakykyä tukevan maatilatoiminnan kehittäminen aloitettiin. Hyvinvointia maatilalta hankkeesta nousi uusia kehittämistarpeita ja ideoita, joiden ratkaisemisella maatilatoiminta voitaisiin paremmin juurruttaa käytännössä sujuvaksi toimintamalliksi. Päivä Farmilla -hankkeessa ikääntyvien maatilapäivätoiminnasta ja sen vaikutuksista osallistujien toimintakykyyn saatiin kerättyä laajempaa tietoa. Toiminnan juurruttamiseen liittyviä tekijöitä saatiin selvitettyä Keski-Suomen kuntien
alueella ja tietoa toiminnasta levitettiin valtakunnallisesti. Tulokset osoittavat toiminnan olevan kaivattua ja tarpeellista sekä myös ikääntyvien osallistujien toimintakykyyn vaikuttavaa.
Päivä Farmilla -hanke tuotti lisätietoa ikääntyvien maatilatoiminnan vaikutuksista sekä tuotti toiminnan järjestämisestä kiinnostuneille maatalousyrittäjille työkaluja. Toiminnan järjestäminen tulevaisuudessa vaatii maatilayrittäjiltä ja maaseudun verkostoilta motivaatiota ja resursseja. Uuden
toiminnan juurtuminen osaksi itse maksettavia palveluita vaatii hyvää tuotteistus- ja markkinointityötä. Toiminnan kustannusvaikuttavuus olisi tärkeä osoittaa (kuinka paljon toimintaan sijoitettu
euro tuo takaisin säästöinä), jotta toiminnasta olisi mahdollista saada laajemmin käyttöön otettava
toimintamalli myös vanhuspalveluihin säästöpaineiden keskellä. Maatilapäivätoiminnan yhdistäminen valtakunnallisesti osaksi esimerkiksi muistisairaiden kuntouttavia palveluita edesauttaisi myös
sen juurtumista käytäntöön. Muualta Euroopasta on jo verrattain paljon tietoa saatavilla nimenomaan muistisairaille tarjottavan maatilapäivätoiminnan hyödyistä.
Päivä Farmilla -hanke uudisti Hyvinvointia maatilalta -hankkeen kehittämän yleishyödyllisen oppaan
(”Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta”) uusien kokemusten ja tulosten pohjalta.
Tässä jälkiperäisteoksessa ”Päivä Farmilla – opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi” maatilatoiminta esitetään laajemmasta näkökulmasta, jotta se tukisi paremmin maatilayrittäjien mahdollisuuksia tuottaa erilaisia palveluja ikääntyville maatilallaan. Oppaaseen tehtiin myös lisäosa Päivä Farmilla -hankkeessa kehitetyistä ja kokeilluista asiakaskonsepteista, työkirja toiminnan
suunnittelun ja arvioinnin tueksi sekä esite toiminnan markkinoinnin avuksi. Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta yleishyödyllisenä kehittämishankkeena.
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3. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
3.1. Lähtökohdat
Ikääntyvien toimintakyvyn tukeminen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää.
Ikääntyvien määrän lisääntyminen aiheuttaa tulevina vuosina yhteiskunnalle haasteita, joihin sosiaali- ja terveysala ei kykene yksin vastaamaan. Tarvitaan eri hallinto- ja organisaatiorajojen yli menevää yhteistoimintaa, uusia toimintaympäristöjä sekä uusien innovatiivisten toimintamallien kokeilemista.
Kokonaisvaltainen toimintakyky on suoraan yhteydessä muun muassa yksinäisyyden kokemiseen ja
yksinäisyyden taas tiedetään olevan yhteydessä lisääntyneeseen terveyspalvelujen käyttöön ja laitostumisriskiin. Liikkumiskyvyn rajoittuminen saattaa sitoa monet ikääntyvät sisätiloihin jopa vuosikausiksi. Liikkuminen, kuten myös ulos ja luontoon pääsy, on ihmisen perustarve. Monet tällä hetkellä yli 80-vuotiaat ihmiset ovat viettäneet lapsuutensa maaseutumaisessa ympäristössä. Saattaa
olla, että he eivät ole pitkään aikaan päässeet ulos luontoon, koska asuvat kaupungissa tai taajamaalueilla. Ihmisen ja ympäristön välinen suhde vaikuttaa kokonaisvaltaisesti niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin. Luonnon hyvinvointivaikutuksista on saatavilla erityisesti fyysisen toimintakyvyn muutosten osalta määrällisesti jo verrattain paljon kansainvälistä tutkimustietoa.
Monilla maatiloilla painitaan kannattavuushaasteiden kanssa ja etsitään ratkaisuja toimeentulon
parantamiseksi. Maaseudun ja sen tarjoamien luontomahdollisuuksien hyödyntäminen ikääntyvien
henkilöiden toimintakyvyn tukemisessa ja yksinäisyyden ehkäisyssä voi tarjota maatiloille mahdollisuuksia uudenlaiseen oman ympäristön hyödyntämiseen.
3.2. Hankkeen tavoitteet
Manner-Suomen kehittämisohjelman tavoitteisiin kuuluvat maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja työllisyyden parantaminen kehittämällä uudenlaista yrittäjyyttä sekä lisäämällä maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämisohjelman yhtenä
tavoitteena on muun muassa lähitalouden edistäminen. Näihin kuuluvat muun muassa aineettomien palveluiden ja vihreän hoivan tuottaminen. Strategian ykkösperiaatteeksi on nostettu kokeilemalla kehittämisen kulttuuri. Lisäksi strategiassa on korostettu asiakaslähtöistä ajattelua kehittämisen lähtökohtana.
Hankkeen päätavoitteena oli uuden ikääntyvien maatilatoimintamallin juurruttaminen ja sen vaikuttavuuden tarkempi arviointi. Maatilatoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyvien hyvinvointia
sekä näin heidän kotona asumistaan. Maatilatoiminta tuo maaseudulle elinvoimaa, uusia toimintamuotoja ja maatilayrittäjille lisäelinkeinoja.
Hankkeen avulla:
1. Koottiin tietoa Keski-Suomen alueen kolmannen sektorin toimijoista ja mahdollisesta
verkostosta maatilatoiminnan ympärillä.
2. Saatiin lisätietoa ikääntyville suunnatun, maatilalla järjestetyn toiminnan hyödyistä
ja vaikutuksista.
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3. Tuotettiin maatilatoimintaan kolme asiakaskonseptia (harrastetoiminta, kotipalvelun tukipalveluna sekä sosiaalihuoltolain mukaisena päivätoimintana järjestettävä
toiminta).
4. Tuotettiin toiminnasta kiinnostuneille maatilayrittäjille apua toiminnan suunnitteluun ja markkinointiin työkirjan, esitteen, videoiden sekä muokatun yleishyödyllisen
oppaan muodossa.
5. Edistettiin valtakunnallisesti tietoisuutta maatilaympäristöjen monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

4. HANKKEEN TOTEUTUS
4.1. Hankkeen toimenpiteet
Hanke käynnistettiin syyskuussa 2018 projektikoordinaattorin sekä kahden projektityöntekijän valikoiduttua työnhakuprosessien kautta. Hanke aloitettiin hakemalla sille Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettinen lausunto, sillä hankkeessa tehtävä vaikuttavuuden arviointi kohdistui ikääntyviin,
jotka saattavat olla toimintakyvyltään hauraita ja mahdollisesti muistisairaita.
Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin sähköinen kysely Keski-Suomen kuntien vanhuspalveluhenkilöstölle hankkeessa kehitettävään ikääntyvien maatilatoimintaan liittyvistä ajatuksista, toiveista ja
ideoista. Vastauksia kyselyyn saatiin 53 kpl. Suurimmalle osalle vastaajista (70 %) kehitettävä maatilatoiminta aiheutti positiivisia ajatuksia, he näkivät monipuolisen kehittämistyön tärkeänä ja kokivat luontolähtöisen toiminnan olevan ikääntyville merkityksellistä, kiinnostavaa ja hyvinvointia edistävää. Osa vastaajista jäi pohtimaan toiminnan mahdollisia haastekohtia, kuten kuljetusten järjestämistä (60 % vastaajista piti tätä suurimpana haasteena; matkojen pituus, hinta ja kenen vastuulla
järjestäminen), sopivia ikääntyvien asiakasryhmiä, turvallisuusnäkökulmia ja niiden huomioimista,
sopivaa hintatasoa sekä osallistuvien ikääntyvien pärjäämistä ja jaksamista toiminnan aikana. Suurin osa vastaajista (n. 80 %) näki maatilatoiminnan soveltuvan erityisen hyvin ikääntyville, jotka eivät
ole vielä sosiaalipalveluiden (kuten kotihoidon) piirissä, ikääntyville omaishoitajille sekä ikääntyville,
joilla on meneillään jokin elämänmuutos (kuten muutto tai leskeytyminen). Osa vastaajista toivoi,
että vastaavaa toimintaa kehitettäisiin myös heikkokuntoisille, ympärivuorokautisen hoivan asiakkaille sopivaksi. Kuntien vanhuspalveluiden nähtiin voivan olla mukana toiminnan järjestämisessä
tulevaisuudessa muun muassa asiakkaiden ohjautumisen (35 %) ja uuden palvelun tiedonvälityksen
osalta (40 %), mutta myös joissain tapauksissa toiminnan ohjaamisessa (40 %) ja kuljetusten järjestämisessä (45 %). Noin puolet vastaajista koki, että toimintaa järjestävällä yrittäjällä tulisi olla jokin
sosiaali- ja terveysalan koulutus. Toinen puoli vastaajista ei nähnyt sosiaali- ja terveysalan koulutusta
pakollisena, vaan tärkeämpänä nähtiin maalaisjärki, kiinnostus ikääntyviä kohtaan ja riittävä ensiapuosaaminen. Joidenkin kuntien alueilla kerrottiin olevan paljon vireää kolmannen sektorin toimintaa, jonka kanssa yhteistyö voisi tuoda mahdollisuuksia maatilatoiminnan järjestämiseen jatkossa.
Hanke järjesti loppuvuodesta 2018 eri puolilla Keski-Suomea kaikille avoimia ideapajoja, joiden
avulla levitettiin tietoa hankkeesta ja sen kehittämästä toiminnasta sekä annettiin toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus tulla kuulemaan siitä ja jakaa omia kehitysideoitaan aiheesta. Ideapajoihin
osallistui yhteensä n. 50 henkilöä, sekä ikääntyviä, kuntien vanhuspalveluiden henkilöstöä että kiinnostuneita maatilayrittäjiä. Ideapajoja markkinoitiin paikallislehdissä. Osallistujamäärä jäi harmittavasti odotettua pienemmäksi. Ideapajoissa käytiin monipuolista keskustelua uudenlaisesta toimin-
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nasta ja sen herättämistä tuntemuksista. Osa osallistujista oli toiminnasta innoissaan ja piti sitä hyvänä, osa mietti onko maatalousyrittäjillä aikaa vastaavan toiminnan järjestämiseen. Ikääntyviltä
tuli kommentteja siitä, miten eläinten läheisyyteen pääsy ja nykyajan maatilan toiminnan näkeminen on tärkeää.
4.1.1. Rekrytointi
Hanke aloitti mukaan haettavien yhteistyömaatilojen rekrytoinnin loppuvuodesta 2018. Rekrytointia tehtiin pääasiassa kuntien maaseutusihteerien kautta. Yhteydenottoja saatiin yhteensä 19 kiinnostuneelta maatalousyrittäjältä eri puolilta Keski-Suomea. Kiinnostuneiden luona käytiin tutustumassa, keskustelemassa lisää ja arvioimassa ympäristön valmiutta hankkeen kokeilujaksoon. Näiden
19 kiinnostuneen joukosta yhteistyömaatiloiksi hankkeeseen valikoituivat: Huipurin tila Saarijärveltä, Kokkomäen talli Keuruulta, Niemelän ratsutila Hankasalmelta, Suopirtti Highland ja Juonolan
tila Konnevedeltä, Vanhan talon Hereford Pihtiputaalta, Heinälän tila Oravasaaresta, Ylä-Tihtarin tila
Korpilahdelta, Suoniemi Highland Karstulasta, Haapalehdon tila Leivonmäeltä, Laidon tila Luhangasta sekä Iso-Hyppölän tila Jämsästä. Kyseiset tilat valikoituivat mukaan sopivien toiminta- ja sosiaalitilojen, monipuolisten ympäristöjen ja toimintamahdollisuuksien vuoksi. Mukaan haluttiin mahdollisimman erilaisia maatiloja sekä maatalousyrittäjiä erilaisilla taustoilla. Yhteistyömaatilat eivät
saaneet osallistumisestaan taloudellista korvausta, joten mahdolliset kustannukset toiminnan tarjoamisesta pyrittiin minimoimaan muun muassa niin, että hanke vakuutti osallistujat ja mahdolliset
vahinkotapaukset, kustansi kuljetukset ja kahvitustarpeet sekä hoiti käytännön järjestelyt toimintaan liittyen, jottei maatalousyrittäjän aikaa kuluisi ylimääräiseen työhön.
Ikääntyviä osallistujia rekrytoitiin mukaan asiakaskonseptien kokeilujaksoihin kolmessa aallossa. Ensimmäinen aalto toteutui helmi-maaliskuussa, toinen touko-kesäkuussa ja kolmas elo-syyskuussa
2019. Osallistujia rekrytoitiin asiakaskonseptien mukaisesti: muistiryhmiin Muistiyhdistyksen ja
muistihoitajien kautta, vanhuspalveluiden ulkopuolella olevien (ns. viriilien) ryhmiin lehti-ilmoitusten kautta ja kotihoidon asiakkaiden ryhmiin alueiden kotihoitojen henkilökunnan kautta. Osallistujilla oli kriteerinä +65 -vuoden ikä ja omin jaloin liikkuminen (ei pyörätuolilla, muut apuvälineet olivat
ok). Lisäksi, jotta saataisiin mahdollisimman selkeä tulos juuri maatilatoiminnan vaikutuksista osallistujien toimintakykyyn, yhtenä kriteerinä osallistumiselle oli, ettei kävisi samaan aikaan kunnan
tarjoamassa päivätoiminnassa. Toimintaan osallistui kuitenkin 11 sellaista henkilöä, jotka osallistuivat molempiin toimintoihin samanaikaisesti. Näin kävi sen vuoksi, että kotihoidon henkilöstön rekrytoidessa osallistujia oli mukaan vahingossa päätynyt myös tällaisia toiminnasta kiinnostuneita tai
osallistujia, jotka innostuivat maatilatoiminnan aikaan aloittamaan myös päiväkeskustoiminnan eikä
tätä eettisistä syistä kielletty. Asiakaskonsepteihin liittyviä kriteerejä oli se, että muistiryhmään osallistuvalla tuli olla jokin muistisairausdiagnoosi ja viriilien ryhmään osallistuva ei saanut mitään kotihoidon palveluita.
Osallistujia etsittiin pääosin sen kunnan alueelta missä yhteistyömaatila sijaitsi, lukuun ottamatta
Oravasaaren tilaa, johon ikääntyvien ryhmä kerättiin Toivakasta, Korpilahden tilaa, johon ryhmä kerättiin Muuramesta sekä Konnevedellä Juonolan tilaa, johon ikääntyvien ryhmä kerättiin Laukaasta.
Tällä varmistettiin, että toiminta on suunnattua maaseutukuntien ikääntyville ja, että mukaan saatiin mahdollisimman monta Keski-Suomen alueen kuntaa.
Ikääntyviä osallistujia saatiin rekrytoitua hankkeeseen kaikkiaan 75 henkilöä. Joidenkin kuntien alueella rekrytoiminen oli vaikeampaa kuin toisten eikä kaikkiin, erityisesti muistisairaiden, ryhmiin
saatu täysiä ryhmiä. Osa ikääntyvistä, joille toimintaa oli tarjottu, olivat kieltäytyneet osallistumasta
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kiinnostuksen puutteen tai koetun heikon terveyden vuoksi. Osa myös kieltäytyi esimerkiksi eläinpelon takia. Muistisairaiden ryhmiin oli haastava saada rekrytoitua osallistujia, sillä he liikkuvat vähän kodin ulkopuolella ja saattavat olla pelokkaita osallistumaan uuteen toimintaan, vaikka olisivatkin siitä kiinnostuneita. Osa toimintaan innokkaasti ilmoittautunut muistisairas peruikin osallistumisensa heti ilmoittautumisen jälkeen. Joidenkin muistisairaiden osallistuminen oli haastavaa, sillä he
eivät välttämättä annetuista kirjallisista aikatauluista huolimatta muistaneet milloin lähtö on tai olleet valmiita taksin tullessa tai eivät halunneetkaan hypätä vieraan taksikuskin kyytiin.
Jokaisella yhteistyömaatilalla toteutettiin yhdeksän viikon mittainen toimintajakso. Sama ryhmä
ikääntyviä kävi maatilalla kerran viikossa neljä tuntia kerrallaan yhdeksän viikon ajan. Viikonpäivä ja
kellonaika toiminnalle pysyivät aina samana. Toimintaa järjestettiin aina joko klo 11–15 tai klo 12–
16. Osallistujille tehtiin ennen ja jälkeen toimintajakson laajat toimintakykymittaukset (osittain maatiloilla, osittain kotikäynteinä) toiminnan vaikutusten osoittamiseksi. Sekä osallistujilta että maatalousyrittäjiltä kerättiin suullista ja kirjallista palautetta toiminnasta toimintajakson aikana ja sen päätyttyä (kts. ”Tulokset ja vaikutukset”). Osallistujille toiminta oli maksutonta, heidät oli vakuutettu
hankkeen puolesta ja hanke järjesti heille kuljetuksen toimintaan.
Yhteistyömaatiloille järjestettiin hankkeen puolesta yksi yhteistapaaminen, jossa heidän oli mahdollisuus tavata toisiaan, saada vertaistukea ja keskustella mahdollisista tulevaisuuden suunnitelmista.
Tapaamiseen osallistui puolet hankkeessa mukana olleista maatiloista. Hankkeessa mukana olevia
yhteistyömaatiloja kannustettiin yritysryhmähankkeiden muodostamiseen toiminnan kehittämisen
jatkamiseksi.
4.1.2. Keskeisimmät valmistelut
Viikkoa ennen maatilatoimintajakson aloittamista, jokaisen osallistujan luona käytiin tekemässä kotikäynti. Kotikäynnillä jokaiselta osallistujalta otettiin kirjallinen suostumus hankkeeseen sekä tehtiin muistitesti (MMSE). Tämän lisäksi osallistujille annettiin kotikäynnillä muutama psyykkistä toimintakykyä (RYFF ja BDI-II) ja elinpiirin laajuutta mittaava, itsekseen tai omaisen/hoitajan avustuksella täytettävä, kysely sekä lantiolla viikon ajan pidettävä, fyysistä aktiivisuutta seuraava liikemittari
(kiihtyvyysanturimittari). Osallistujilta kysyttiin myös perustietoja iästä, asuinpaikasta, siviilisäädystä, koulutuksesta, työhistoriasta sekä terveydestä. Osallistujat ja tarvittaessa hoitajat/omaiset
saivat kotikäynnin yhteydessä kirjallisen aikataulun tulevasta maatilatoimintajaksosta sekä ohjeistuksen kuljetuksiin, pukeutumiseen ja peruuntumisista ilmoittamiseen liittyen. Osallistujat toivat
täytetyt kyselylomakkeet ja liikemittarit ensimmäiselle maatilakäynnille mukanaan, jolloin ne heiltä
kerättiin. Ensimmäisellä maatilakäynnillä myös toteutettiin vielä lisää toimintakykymittauksia: fyysistä toimintakykyä mitattiin alaraajojen lihasvoimaa mittaavalla testillä (SPPB) ja kädenpuristusvoimalla sekä kognitiivista toimintakykyä toiminnanohjausta mittaavalla testillä (Trail Making Test) ja
tarkkaavaisuutta mittaavalla Merkkikokeella. Suurin osa osallistujista osallistui toimintakykymittauksiin mielellään, muutama kieltäytyi.
Ennen maatilatoimintajakson aloittamista kaikille yhteistyömaatiloille järjestettiin kolmen tunnin
mittainen perehdytystilaisuus. Perehdytystilaisuudessa käytiin läpi hanketta, maatilatoimintaa,
huomioitavia asioita (kuten turvallisuussuunnitelma) sekä ikääntyvien kanssa toimimista. Vastaavat
asiat käytiin läpi puhelimitse niiden yhteistyömaatilojen kanssa, jotka eivät päässeet perehdytystilaisuuteen mukaan (4kpl). Perehdytystilaisuutta pidettiin tarpeellisena ja hyödyllisenä. Jokaisen
kanssa käytiin vielä henkilökohtaisesti läpi heidän tilallaan tapahtuva toiminta sekä tuleva osallistujaryhmä: minkä kuntoisia ikääntyviä on tulossa ja kuinka monta, ovatko he kotikäynnillä antaneet
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osviittaa omista toiveistaan toiminnan suhteen, miten huomioidaan kaikkien mahdollisuus toimintaan ja turvallisuus, mitä käytännössä voidaan toimintapäivien aikana touhuta, minkä eläinten
kanssa voidaan toimia, kuka ottaa vastuun ryhmän ja toiminnan ohjaamisesta, hygienia-asiat jne.
Maatilaympäristöjä ei muokattu mitenkään ennen ryhmän aloitusta, lukuun ottamatta muutamien
yksittäisten porrasaskelmien lisäämistä tai istuimien tuomista pihamaalle ja toimintatiloihin. Sovittiin, että projektityöntekijät desinfioivat kenkänsä käydessään eri maatiloilla välttyäkseen mahdollisten tautien levittämiseltä eläintilojen välillä.
4.1.3. Maatilatoimintajaksot
Ensimmäiset maatilatoimintajaksot aloitettiin helmi-maaliskuussa 2019. Tuolloin toimintaa toteutettiin Konnevedellä, Hankasalmella, Keuruulla ja Saarijärvellä. Kyseiset maatilat soveltuivat parhaiten talviajan toimintaan, ja toiminnan aikataulu myös sopi maatilayrittäjille. Muille maatiloille kesäaika sopi parhaiten sekä ympäristön että aikataulujen puolesta. Ensimmäisillä kerroilla toimintakykymittausten lisäksi tutustuttiin tilaan, mahdollisiin eläimiin ja toisiimme. Pohdimme myös osallistujien kanssa yhdessä mitä tulevaan toimintajaksoon olisi hyvä sisällyttää, mitä he toivoisivat ja
mistä ovat kiinnostuneita. Kaikki maatilatoimintajaksot toteutuivat Saarijärven ja Luhangan jaksoja
lukuun ottamatta suunnitelman mukaisesti yhdeksän kertaa (Saarijärvellä vain seitsemän ja Luhangassa kahdeksan toteutuskertaa maatilaperheiden sairastelujen vuoksi).
Projektityöntekijät suunnittelivat jokaisen toimintakerran maatalousyrittäjien kanssa ilmi tulleiden
toiveiden, kiinnostuksen kohteiden ja huomioitavien tekijöiden valossa. Toiminta keskitettiin maatilan tavallisen arjen ympärille. Pääasiallisesti maatalousyrittäjät olivat mukana toiminnan toteutuksessa ja ohjaamisessa yhdessä projektityöntekijöiden kanssa. Osa otti ryhmänohjauksen enemmän
vastuulleen kun taas osa halusi lähinnä vain tarjota puitteet toiminnalle ja seurata toimintaa sivummalta. Jokaisella toimintakerralla oli mukana maatalousyrittäjän /-pariskunnan lisäksi vähintään yksi
projektityöntekijä (tai muistiryhmissä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen muistiluotsikehittäjä). Toimintakerroissa oli mukana myös sosiaali- ja kuntoutusalan opiskelijoita. Ikääntyviä osallistujia oli
ryhmissä 3-9 henkilöä. Osa maatalousyrittäjistä koki, että ryhmä olisi voinut olla isompikin.
Toiminta maatilalla oli hyvin monipuolista. Talvella muun muassa hoidettiin eläimiä, putsattiin eläinten aitauksia/karsinoita/välineitä ja laitettiin iltaruokia valmiiksi, nikkaroitiin ja tehtiin monenlaisia
käsitöitä (havumajat ja orret kanoille, pajutyöt, tuohityöt, keppihevosten esteet jne.), tehtiin siementen kylvöjä kesää varten, käsiteltiin lampaanvillaa, käytiin kävelyillä ja leivottiin. Toiminnassa
huomioitiin myös rauhaisat ja kotoisat oleskelun, nautiskelun ja ihmettelyn hetket vaikkapa sanomalehden parissa tai takkatulen ääressä. Talvellakin pyrittiin olemaan mahdollisimman paljon ulkona ja touhuamaan maatilan normaalien arkiaskareiden parissa.
Kesällä teimme myös muun muassa eläinten hoitoa (ruokintaa, harjaamista, hellimistä) ja aitausten/karsinoiden/tallien siivousta, seurasimme eläinten siirtoa laitumille/laitumelta toiselle, korjasimme ja teimme eläinten aitauksia, istutimme ja huolsimme kasveja, teimme monenlaista nikkarointihommaa (mm. linnunpöntöt ja hyönteishotellit ja monet maalaushommat), kitkimme peltoja,
pakkasimme lihoja, teimme risusavottaa ja pidimme kerppu- ja vastatalkoita, keräsimme ja hyödynsimme satoa puutarhasta, kävimme ongella, opettelimme tekemään perinteistä riukuaitaa ja nautimme monin tavoin kesäisestä luonnosta. Päivään sisältyi aina myös yhteinen kahvihetki, joka oli
monesti kovin odotettu ja pidetty.
Talviaikana muutamalle osallistujalle sattui kotioloissa kaatuminen, joka johti käden murtumiseen
ja näin vaikutti heidän osallistumiseensa maatilatoimintaan. Hankkeen talviajan toiminnassa vaara-
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tilanteina tapahtui yksi kaatuminen, yksi hevosen varpaille astuminen sekä yksi possun syliin hyppääminen. Kesäajan toiminnassa tapahtui kaksi kaatumista epätasaisesta maastosta johtuen ja lisäksi erään maatilan tarhassa ollut koira pääsi puraisemaan osallistujaa sormesta. Vaaratilanteista
ei koitunut haittaa kyseessä oleville ikääntyville.
Hankkeen aikaiset toimintajaksot sujuivat oikein hyvin niin projektityöntekijöiden kuin maatalousyrittäjienkin mielestä. Hyvä etukäteissuunnittelu ja -valmistelu, mutta myös tarvittaessa toimintasuunnitelmasta joustaminen oli tärkeää. Osallistuneet ikääntyvät halusivat touhuta päivien aikana
melko paljon ja osa maatalousyrittäjistä koki haasteena keksiä toimintaa tarpeeksi paljon, ryhmässä
kun erilaiset hommat saatiin tehtyä melko nopeasti. Joillekin osallistujista nykyaikaisen maatilan
toimimisen näkeminen oli tärkeintä, toisille yhdessäolo ja yhteinen puuhastelu ja muille eläinten
kanssa kosketuksiin pääsy. Toimintaan osallistui hyvin erilaisen toimintakyvyn omaavia ikääntyviä
erilaisilla tarpeilla ja kiinnostuksen kohteilla. Oli tärkeää huomioida nämä tekijät toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa, jotta se oli mielekästä kaikille.
4.1.4. Toiminnan päättäminen
Toiminnan päätyttyä projektityöntekijät kävivät jokaisen osallistujan kotona tekemässä loppumittauksina samat toimintakykymittaukset kuin alussa. Osallistujilta kerättiin lopuksi myös kirjallinen
palaute toiminnasta. Jokaiselle osallistujalle lähetettiin postitse palaute toimintakykymittausten tuloksista sekä toiminnassa otettu ryhmäkuva muistoksi.
Hankkeen arviointivaiheessa toimintakykymittauksista ja saaduista palautteista tehtiin tarkempia
analysointeja. Toimintakykymittausten tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmalla, joka on tilastotieteelliseen analysointiin suunniteltu ohjelmisto. Tuloksissa keskityttiin analysoimaan maatilatoimintaan
osallistuneiden toimintakykymittauksissa saatujen keskiarvojen muutoksia alku- ja loppumittausten
välillä (kts. “Tulokset ja vaikutukset”). Palautekyselylomakkeet tallennettiin sähköisesti luotuun kyselylomakepohjaan, josta saatu yhteenveto pystyttiin hyödyntämään suoraan palautteiden koonnissa (kts. “Maatilatoimintaan osallistuneiden ikääntyvien palaute”). Toiminnassa mukana olleet
maatalousyrittäjät täyttivät sähköisen kyselylomakkeen maatilatoimintaan osallistumisesta ja saamistaan kokemuksista. Yhteenveto yrittäjien vastauksista analysoitiin palautteiden koonnin yhteydessä (kts. “Maatilatoimintaan osallistuneiden maatalousyrittäjien palaute”).
Keski-Suomen alueen kuntien vanhuspalveluissa, joiden alueelta toiminnassa oli ollut mukana yhteistyömaatila tai osallistuvia ikääntyviä, käytiin hankkeen lopulla kertomassa kehitetystä toiminnasta sekä saaduista tuloksista ja palautteista. Kuntakierroksen aikana myös selvitettiin eri kuntien
kiinnostusta jatkaa toiminnan juurruttamista ja käytännön keinoja siihen. Kunnissa toiminta otettiin
pääosin hyvin vastaan ja sen hyödyt nähtiin niin, että oltiin kiinnostuneita jatkamaan sen kehittämistä. Osa kunnista toivoi toiminnasta vielä numeraalista kustannushyötylaskelmaa, jotta toiminnan kustannuksissa mukanaolo olisi perustellumpaa ja näin myös helpompaa esittää kunnan seuraavaan budjettiin. Osa kunnista oli valmiita lähtemään suunnittelemaan toimintaa alueen maatilayrittäjien kanssa eteenpäin niin, että kunnan vanhuspalvelut olisivat toiminnan järjestämisessä ja
kustannuksissa mukana. Kaikki kunnat näkivät mahdollisena vähintään sen, että tiedottavat uudesta
itse maksaville asiakkaille suunnatusta toiminnasta sekä ovat apuna sen markkinoinnissa ja asiakashankinnassa. Kuntien kanssa keskusteltiin erilaisista tavoista toteuttaa ikääntyvien maatilatoimintaa
- harrastetoimintana, kotipalvelun tukipalveluna (sosiaalista kanssakäymistä edistävänä toimintana)
sekä sosiaalihuoltolain mukaisena päivätoimintana. Maatilayrittäjän tulisikin tuotteistaa toiminta
hyvin ja keskustella tarvittaessa oman kuntansa kanssa mahdollisista yhteistyö- ja markkinointikuvioista. Kuntakierroksella tuli esiin ajatus, kuinka myös kunnan muiden toimien, kuten vapaa-ajan
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toimen, tulisi olla vastaavan toiminnan järjestämisessä mukana. Vapaa-ajan toimen tulisi mahdollistaa toimintaa kaiken ikäisille, myös ikääntyville, kunnan asukkaille, vaikka usein ikääntyvien palveluiden järjestäminen mielletään vain vanhuspalveluiden tehtäväksi. Myös kunnan yritystoimi voisi
olla uudenlaisen yritystoiminnan kehittämisessä ja edistämisessä mukana.
Kuntakierroksen tapaamisissa käytiin läpi kuljetusmahdollisuuksia maatilatoimintaan tulevaisuudessa. Esille tuli mahdollisuus kunnan palvelulinjojen hyödyntämisestä maatilatoiminnan kuljetuksissa edullisena vaihtoehtona. Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita
myönnetään kunnissa ikääntyville tiukin kriteerein, ja ne riittävät lähinnä vain välttämättömien asioiden hoitamiseen. Kuntien vanhuspalvelut hyödyntävät omassa päivätoiminnassaan kilpailutettuja
taksikuljetuksia, joita voidaan hyödyntää myös maatilatoiminnan kuljetuksiin.
4.1.5. Teemapäivä
Hanke järjesti kaikille uudenlaisesta maatilatoiminnasta kiinnostuneille avoimen teemapäivä -tilaisuuden marraskuussa 2019 Petäjävedellä Lemettilän tilalla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 50 henkilöä (osa paikan päällä, osa järjestetyn etäyhteyden kautta). Teemapäivässä esiteltiin hankkeen kokemuksia ja tuloksia sekä kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja aiheeseen liittyen. Näitä olivat Aluehallintoviraston ylitarkastaja Jaana Aarnion puheenvuoro maatilatoimintaan liittyvistä lupa-asioista,
Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Merja Lehtisen puheenvuoro yritysryhmähankkeiden
mahdollisuuksista, MTK:n asiantuntija Kimmo Aallon puheenvuoro uuden toiminnan tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista sekä Hoivapalvelut Onnenpisara -yrittäjä Riina Harisen kokemuspuheenvuoro maatilatoiminnan perustamisesta. Teemapäivän esiintyjien puheenvuorojen
diaesitykset on saatavilla Päivä Farmilla -hankkeen verkkosivustolta (https://paivafarmilla.wordpress.com/). Teemapäivän järjestämisestä ja kuulluista puheenvuoroista saatiin paljon
hyvää palautetta, vastaavat tilaisuudet ovat tarpeellisia.
4.1.6. Yhteistyöverkoston selvitys
Hankkeessa koottiin tietoa kolmannen sektorin toimijoista Keski-Suomen alueella. Tarkoituksena oli
myös kartoittaa mahdollisuuksia yhteistyöstä ikääntyvien maatilatoiminnan ympärillä. Keski-Suomen alueella toimii n. 5300 järjestöä, yhdistystä ja seuraa. Kolmannen sektorin toimijat tekevät yhteistyötä kuntien kanssa ja järjestöjen merkitys kunnan asukkaille on merkittävää. Järjestöt tuottavat kunnissa monenlaista toimintaa kuntien pyynnöstä ilman korvausta, vastineeksi avustuksesta tai
korvausta vastaan. Yhdistysten toiminta pohjautuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Järjestökentällä toimivilla aktiiveilla, vapaaehtoisilla ja palkatuilla työntekijöillä on paljon tietoa maakunnan asukkaista
ja heidän hyvinvoinnistaan. Tästä tiedosta voi olla hyötyä suunniteltaessa uutta palvelua kuntaan.
Yhteistyötä kunnan ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa voitaisiin hyödyntää uusien
palvelujen kuten maatilatoiminnan kehittämisessä. Järjestöjen toiminta on keskeisessä roolissa kuntien asukkaiden aktiivisen osallistumisen ja toimijuuden vahvistajina muun muassa kunnan palvelujen paikkaajina. Maatilatoiminnan järjestämisen tukena maatilayrittäjillä voisi olla tulevaisuudessa
kolmannen sektorin toimija. Esimerkiksi erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kautta voisi löytyä asiakkaita maatilatoimintaan, kolmannen sektorin toimijat voisivat hyödyntää maatilaympäristöjä
oman toimintansa monipuolistamisessa, maatilatoimintaa voitaisiin järjestää yhteistyössä erilaisten
järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia toiminnan järjestämiselle
voisi löytyä yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa.
Päivä Farmilla -hankkeen loppuvaiheessa Keski-Suomen alueen kolmannen sektorin toimijoille lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin vielä tarkemmin minkälaista toimintaa ja kenelle niissä järjestetään sekä kerättiin kiinnostusta yhteistyöstä maatilatoiminnan järjestämiseen tulevaisuudessa.
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Kysely lähetettiin n. 70 yhdistykselle, järjestölle ja seuralle, vastauksia saatiin vain 14 kpl. Yli 90 %
vastanneista toimijoista teki jonkinlaista yhteistyötä kuntien kanssa ja puolet oli sellaisia toimijoita,
jotka suuntasivat toimintaansa ikääntyneille. Eläkeläisille suunnattu toiminta oli muun muassa kokoontumisia, luentoja, tutustumisia vanhusten palvelupaikkoihin, liikuntaa esim. senioritanssi ja
kuntosali, kerhotoimintaa, luontoretkiä, ulkomaanmatkoja sekä kotiseutu- ja kulttuuriretkiä, kuten
taidenäyttelyihin ja konsertteihin. Vastanneilla yhdistyksillä oli vähän kokemusta Green Care -toiminnasta, mutta kiinnostusta siihen oli lähes kaikilla. Päivä farmilla – hankkeesta ja sen kehittämästä
toiminnasta tietoa oli n. 40 %:lla vastanneista ja kaikki halusivat kuulla mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista lisää. Vastanneille kolmannen sektorin toimijoille lähetettiin lyhyt kooste hankkeesta
ja mahdollisista yhteistyökeinoista maatilayrittäjien kanssa jatkossa. Heille välitettiin tieto myös
hankkeen loppuraportista sekä yleishyödyllisestä oppaasta.
Ikääntyvien maatilatoimintaa omalle maatilalleen suunnittelevien maatalousyrittäjien kannattaa
olla yhteydessä oman alueensa kolmannen sektorin toimijoihin kunnan ja suoran itse maksaville
suunnatun markkinoinnin ohella. Tätä kautta voi löytyä monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia maatilatoiminnan järjestämiseen. Maatalousyrittäjän kannattaa myös pitää huolta, että on itse helposti
löydettävissä tällaisille tahoille.
Mahdolliset yhteistyön keinot tulevaisuudessa
Päivä Farmilla -hankkeessa mukana olleille yhteistyömaatiloille tehdyssä palautekyselyssä (kts.
“Maatilatoimintaan osallistuneiden maatalousyrittäjien palaute”) nousi esille yhdeksi toiminnan järjestämisen haasteeksi tulevaisuudessa mahdollisten lisäapuvoimien tarve toiminnan aikana. Osa
maatalousyrittäjistä koki, etteivät pystyisi järjestämään maatilatoimintaa ikääntyville jatkossa yksinään (riippuen osallistujien toimintakyvystä). Hankkeen aikana pyrittiin selvittämään keinoja apuvoimien löytymiseksi. Tässä joitakin mahdollisuuksia:
Palkattu työntekijä: Jos maatilatoiminnan järjestämisessä on jatkuva tarve apuvoimille, on järkevää
miettiä oman työntekijän palkkaamista. Työntekijän palkkaamiseen liittyvät kustannukset tulee
huomioida laskiessa maatilatoiminnalle hintaa.
Yhteistyö yritysten/kolmannen sektorin toimijoiden kanssa: Maatilatoiminnan järjestämisessä voi
tehdä yhteistyötä omalla alueella toimivien eri alojen toimijoiden kanssa. Kannattaa pitää mielessä
yhteistyön mahdollisuudet esimerkiksi yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kanssa jos itsellä ei ole alan koulutusta. Maatalousyrittäjät voivat tarjota toimintaa myös yhteistyössä vaikkapa
niin, että sama ryhmä ikääntyviä käy eri maatiloilla vuoroviikoin. Myös kolmannen sektorin toimijoista voi löytyä apuvoimia toiminnan järjestämiseen.
Vapaaehtoiset: Muualla maailmassa, jossa maatilatoimintaa on järjestetty jo pitkään, on usein toiminnan järjestämisessä mukana vapaaehtoisia (muun muassa avustamassa kuljetuksissa ja päivän
aikaisissa ruokailuissa). Suomessa vapaaehtoistyön yhdistäminen liiketoimintana toteutettuun maatilatoimintaan koettiin kuitenkin hankkeen aikana haastavaksi yhdistettäväksi. Vapaaehtoistyön
keskeinen tunnusmerkki on toiminnan tapahtuminen yleishyödyllisten päämäärien edistämiseksi tai
taloudellista voittoa tavoittelemattoman yhteisön toiminnan tukemiseksi eikä sillä voi korvata palkkatyönä toteutettavaa työtä. Liiketoimintaa edistävään työhön lähteminen vapaaehtoisena on monen arvojen vastaista. Vapaaehtoistyön toteuttaminen työttömänä ollessa saattaa tuoda myös ylimääräistä päänvaivaa työttömyysetuuksiin, joten siihen on tutustuttava etukäteen tarkasti. Kuitenkin Päivä Farmilla -hankkeen aikana saatiin viestejä ihmisiltä, jotka haluaisivat auttaa kyseisen toiminnan järjestämisessä juurikin vapaaehtoisen toimijan roolissa. Vapaaehtoistyön voisi kohdistaa
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myös yksittäisille osallistuville ikääntyville niin, että henkilökohtaista apua tarvitseva, toimintaan
osallistuva ikääntyvä osallistuu toimintaan vapaaehtoisen avustajan/ystävän kanssa.
Päivä Farmilla -hankkeen työntekijä osallistui erääseen Jyväskylän alueella toimivan Vanhusvapaaehtoisverkoston tapaamiseen. Tilaisuudessa haluttiin hankkeen esittelyn lisäksi kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia vapaaehtoistyön saralla. Vapaaehtoisverkosto otti ikääntyvien maatilatoimintaajatuksen myönteisesti vastaan ja sen ajateltiin kyllä täyttävän hyvin aukkoja nykyisessä tarjonnassa.
Vapaaehtoisten koordinointi Jyväskylän alueelta koettiin haastavaksi samoin kuin toimintaan halukkaiden osallistuvien vapaaehtoisten riittävä määrä maatilojen lähialueilta. Maatilatoiminnan jatkumisen kannalta koettiin, että maatalousyrittäjien olisi hyvä olla aktiivisia uudesta toiminnasta tiedottamisessa, vapaaehtoisuuden lähtökohtiin/arvopohjaan perehtymisessä ja sitä kautta toiminnan
suunnittelussa, käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa vapaaehtoisten osallistumisen helpottamiseksi (muun muassa vapaaehtoisen kulkemisen järjestelyt) sekä mahdollisen ”vapaaehtoisringin”
perustamisessa ja koordinoinnissa.
Toiminnasta kiinnostuneen maatalousyrittäjän kannattaa selvittää oman alueensa vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia osana oman toiminnan järjestämistä. Vapaaehtoistyötä koordinoivat monet eri tahot kuten kunnat, seurakunnat ja järjestöt. Vapaaehtoistyöpaikkoja voi ilmoittaa muun muassa
https://www.hiiop100.fi/ ja https://vapaaehtoistyo.fi/ -sivustoilla, mutta ottamalla myös suoraan
yhteyttä eri organisaatioihin. Muun muassa täältä saa lisätietoa vapaaehtoistyöstä Suomessa:
http://www.kansalaisareena.fi/.
Työttömät: Maatilatoiminta voi tarjota työllistymismahdollisuuksia eri aloista kiinnostuneille työttömille esimerkiksi työkokeilun tai palkkatuen kautta tarjoten samalla apukäsiä maatilatoiminnan
järjestämiseen. Kuntouttavaa työtoimintaa ei voi järjestää yritys, eikä sitä voi ostaa yritykseltä,
mutta esimerkiksi säätiötaustainen maatila voi sitä tarjota.
Keski-Suomessa Keski-Suomen Sairaskotisäätiö hallinnoi avustajatoimintaa, jonka tavoitteena on
työllistää työttömäksi jääneitä henkilöitä ikäihmisten tueksi ja avuksi. Avustajatoiminnan hinta on
asiakkaalle 20e/h, ja se on kotitalousvähennyskelpoista. Keski-Suomen alueella maatilatoiminnan
ikääntyvät asiakkaat voisivat palkata itselleen tai yhdessä ryhmänä avustajan Sairaskotisäätiön avustajatoiminnan kautta maatilatoiminnan ajaksi. Vastaavaa toimintaa voi hyvin olla muuallakin päin
Suomea.
Nuorten kesätyöt: Maatalousyrittäjä voi mahdollisesti palkata kunnan työllistämispalveluiden
kautta nuoria kesätyöntekijöitä lisäavuksi maatilatoimintaan. Monilla kunnilla on käytössä erilaisia
palkkaustukia kesätyöläisten palkkaamiseen, kuten kesätyösetelit. Mahdollisuudesta kannattaa tiedustella oman/lähikuntien työllistämispalveluista.
4H-yrittäjät: Maatalousyrittäjä voi palkata paikallisia 13–28 -vuotiaita nuoria 4H -yrittäjiä apuvoimaksi maatilatoiminnan järjestämiseen. Myös henkilökohtaista apua tarvitseva ikääntyvä asiakas
voi tarvittaessa itse tilata 4H-yrittäjän avustajakseen maatilatoiminnan ajaksi. Kannattaa selvittää
oman/lähikuntien 4H-yritysten tarjonta.
Opiskelijaharjoittelijat: Eri alojen opiskelijat (muun muassa agrologi-, lähihoitaja- ja luonto-ohjaaja opiskelijat) voivat opintoihin liittyvien harjoittelujaksojen kautta olla silloin tällöin apuna maatilatoiminnan järjestämisessä. Opiskelijoiden harjoittelun tavoitteet ovat harjoittelussa pääroolissa eikä
opiskelijoita voi käyttää palkatun työvoiman korvikkeena, mutta maatilatoiminnassa mukana olon
myötä opiskelijat voivat saada monipuolista oppia omiin opintoihinsa.
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4.1.7. Maatilatoiminnan järjestämistä tukeva koulutus
Päivä Farmilla -hankkeessa mukana olleet yhteistyömaatilat toivat heille tehdyssä palautekyselyssä
esille tarpeen lisäkoulutuksille, jotka tukisivat maatilatoiminnan järjestämistä. Hankkeen aikana selvitettiin erilaisten aiheeseen sopivien lisäkoulutusten tarjontaa.
Ensiapukoulutus on hyödyllinen kansalaistaito kaikille, myös ikääntyvien kanssa toimiville. Ensiapukoulutuksia järjestävät Suomen Punainen Risti, ammattiopistot, pelastuslaitokset ja alaan perehtyneet yritykset. Eritasoisia ensiapukursseja on saatavilla jatkuvasti ympäri vuoden. Maatalousyrittäjille voidaan räätälöidä oma ensiapukoulutus.
Hygieniapassi vaaditaan, jos henkilö käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja työskentelee elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät). Maatilatoiminnassa lounas- tai kahvihetket järjestetään
usein maatilan omassa kodinomaisessa keittiössä, eikä tuotteita myydä eteenpäin, joten hygieniapassi ei ole välttämätön. Hygieniapassikoulutuksia ja -testejä järjestävät muun muassa ammattiopistot, kunnat sekä maa- ja kotitalousnaiset.
Sosiaali -ja terveysalan koulutuksista esimerkiksi lähihoitajan tutkinto mahdollistaisi maatalousyrittäjälle ikääntyvien maatilatoiminnan tarjoamisen laajemmin sosiaali-, terveys- tai kuntoutuspalveluna. Koulutukseen pääsy vaatii soveltuvuuskokeiden läpikäynnin ja tutkinnon toteuttaminen kestää
useamman vuoden, mutta tutkinnosta on mahdollista suorittaa myös vain tutkinnon osina olevia
opintokokonaisuuksia. Asiasta voi tiedustella lisää ammattioppilaitoksista.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kotityöpalvelujen osaamisalan “Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen” -tutkinnon osa, joka sisältää myös hoidollista osaamista, voisi toimia
myös yhtenä mahdollisena lisäkoulutuksena.
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta voisi löytyä sopivia ohjaamisen taitoja lisääviä sisältöjä.
Tutkinnossa on valinnaisena esimerkiksi “Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen” tai “Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen” -tutkinnon osat, jotka voisivat hyödyttää maatalousyrittäjää.
Paikalliset Muistiyhdistykset voivat mahdollisesti järjestää erityisesti muistisairaiden asiakkaiden
kanssa työskentelyyn liittyviä koulutustilaisuuksia.
Yrittäjän ammattitutkinnossa voisi olla maatalousyrittäjää hyödyttäviä tutkinnon osia, kun kyse on
yritystoiminnan kehittämisestä yleisemmin (tuotteistaminen ja markkinointi).
Avoimet yliopistot tarjoavat monenlaisia lisäkoulutusmahdollisuuksia, muun muassa vanhustyöhön,
gerontologiaan, kauppa- ja taloustieteisiin, markkinointiin ja viestintään liittyen. Tarjontaan kannattaa tutustua.
Luonnonvara-alalta koulutusesimerkkinä toimii maatalousalan perustutkinnon “Palveluiden tuottaminen maaseudulla” -tutkinnon osa. Myös luonto-ohjaajan perustutkinto ja luontoalan ammattitutkinto voivat joillekin olla hyvä vaihtoehto.
Green Care –toimintaan liittyvät koulutukset voivat antaa hyvää lisätietoa maatilatoimintaa tarjoavalle. Tutustu lisää www.gcfinland.fi – sivustolla esiteltyihin koulutuksiin.
Oppisopimus voi tulla kyseeseen, jos oman maatilan työtehtävät tukevat osaamisen hankkimista.
Mikäli palvelua myy kunnalle, saattaa olla etu virallisesta tutkinnon osa todistuksesta, joka perustuu
valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin ja osaaminen on siinä kohtaa myös arvioitu. Ammattiopistot
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ja muut organisaatiot voivat myös räätälöidä sisältöjä koulutukseksi täsmäpäivinä/iltapäivinä omakustanteisesti. Tämä mahdollistaa sen, että sisällössä voidaan painottaa mitä vain teemaa (hoivapalvelut, sopimukset, tuotteistaminen, markkinointi, ikääntyvien ohjaus, elämyspalveluiden järjestäminen jne.). Tällaiset lisäkoulutukset voisivat olla osa esimerkiksi maatalousyrittäjien keskinäistä
yritysryhmähanketta, jolloin niiden kustannukset jakautuisivat osallistuvien maatalousyrittäjien kesken.
4.1.8. Tuotteistaminen ja käytännön toimet
Hankkeen loppupuolella koottiin jälkiperäisteos “Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta” -oppaasta. Uusi teos on nimeltään “Päivä Farmilla -opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi”. Opasta päivitettiin Päivä Farmilla -hankkeen kokemusten pohjalta ja siihen haluttiin tuoda laajempi näkökulma ikääntyville suunnatusta maatilatoiminnasta. Oppaaseen tuotettiin myös lisämateriaalia toiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden maatalousyrittäjien tueksi.
Hankkeessa kokeiltujen erilaisten ikääntyvien asiakasryhmien pohjalta oppaaseen laadittiin kolme
tuotteistamisesimerkkiä asiakaskonsepteista, joilla maatilatoimintaa voisi jatkossa tarjota. Nämä
ovat kestoltaan, tavoitteiltaan ja järjestämisvaatimuksiltaan erilaiset FarmiKlubi, FarmiVeikot ja FarmiPäivä. FarmiKlubi -toiminta on esimerkki harrastepohjalta, itse maksaville ikääntyville asiakkaille
suunnatusta toiminnasta, jonka tarjoamiseen ei liity sosiaali- ja terveysalan velvoitteita. FarmiVeikot
-toiminta on esimerkki kotipalvelun tukipalveluna tuotettavasta ikääntyville muistisairaille miehille
suunnatusta toiminnasta. FarmiPäivä -toiminta on esimerkki sosiaalihuoltolain mukaisesta vaihtoehtoisesta päivätoiminnasta. Asiakaskonseptit hintaesimerkkeineen on esitelty uudessa oppaassa
tarkemmin. Oppaasta löytyy myös työkirja maatilatoiminnan suunnittelun tueksi sekä esite toiminnan markkinoinnin avuksi.
“Päivä Farmilla -opas ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämisen tueksi” -julkaisu on julkisesti saatavilla hankkeen blogisivustolla (https://paivafarmilla.wordpress.com/) sekä Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin verkkosivustolla (www.gerocenter.fi). Oppaasta painatettiin pieni (100kpl)
erä Päivä Farmilla -hankkeen yhteistyökumppaneille ja julkaisua eteenpäin markkinoiville tahoille ja
sitä on mahdollisuus jatkossa ostaa GeroCenter –säätiön kautta. Edellisessä Hyvinvointia maatilalta
-hankkeessa julkaistu “Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta” -opas on edelleen
myös saatavilla Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin sekä Hyvinvointia maatilalta -hankkeen
blogisivustolla (https://hyvinvointiamaatilalta.wordpress.com/).
4.1.9. Viestintä ja näkyvyys
Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotettiin eri kanavissa säännöllisesti. Hankkeesta tiedotettiin sen
omissa sosiaalisen median kanavissa muun muassa kirjoittamalla blogikirjoituksia toimintaan liittyvistä asioista sekä julkaisemalla viikoittain Instagram/Facebook -videoita ja siitä tehtiin useita juttuja
paikallisiin sanomalehtiin, ET-lehteen sekä Yle Uutisiin. Hankkeen toiminta keräsi alusta asti paljon
kiinnostusta ja huomiota.
Hanketta ja sen tuloksia esiteltiin muun muassa hankkeen alussa, kaikille kiinnostuneille järjestetyissä ideapajoissa, hankkeen loppupuolella järjestetyllä kuntakierroksella Keski-Suomen alueen
vanhuspalveluiden henkilöstölle ja esimiehille, Green Care -keskus Könkkölän järjestämissä tapahtumissa, Keski-Suomen Muistiyhdistyksen järjestämissä Ystävänpäiväkoulutuksissa (2019 ja 2020),
Pöllöparlamentin tapahtumissa, Kangas kaikilla herkuilla -tapahtumassa, Green Care -päivillä Kokkolassa sekä hankkeen järjestämässä teemapäivässä.
Hankkeen mediaosumat:
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Lehtiuutiset: Kotiseudun sanomat 31.10.2018; Saarijärveläinen 23.10.2018; Keskisuomalainen “Meidän juttu” -palstalla kuva + juttu 23.2.2019; ET-lehti 03/2019; Maaseudun tulevaisuus 11.3.2019; Saarijärveläinen 03/2019; Rautalampilehti 04/2019; Jämsän Seutu
13.5.2019; Korpilahti-lehti 06/2019; Itä-Häme -lehti 09/2019; Viispiikkinen -lehti 09/2019;
Joutsan seutu 10/2019
Radiojutut: Keski-Suomen radio 4.3.2019
Uutisjutut: Yle Uutiset (Keski-Suomen paikallisuutiset) 4.3.2019

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa:




Hankkeen Facebook – sivu 297 seuraajaa
Hankkeen Instagram – sivu, 111 seuraajaa
Yle Jyväskylä uutisten Facebook -sivu, uutisjutun julkaisu kaikkineen yli 1000 tykkäystä

4.2. Toteutuksen organisaatio ja resurssit
Hanketta hallinnoi Tutkimus – ja kehittämiskeskus GeroCenter säätiö, joka on keskittynyt ikääntyvän
väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi Riku Nikander, joka vastasi projektihenkilöstön työn ohjauksesta sekä kustannusten seuraamisesta. Hankkeen
taloushallinnosta vastasivat Asko Hiltunen ja Tero Muikku. Hankkeen projektikoordinaattori Taina
Poranen-Clarkilla sekä projektityöntekijä Laura Kymäläisellä ja Salla Partalalla oli päävastuu hankkeen aikataulutuksesta, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnästä, hankkeen
seurannasta, oppaan päivittämisestä, tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Projektin työntekijät
osallistuivat myös osittain kustannusten seurantaan.
4.3. Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 233 380 €. Hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Yleishyödyllisen hankkeen julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksyttävistä
kustannuksista oli 100 %. Hanke toteutui kustannusarvion mukaisesti.
4.4. Raportointi ja seuranta
Yleishyödyllisessä hankkeessa toiminta pidettiin avoimena ja hankkeen kulusta tiedotettiin hankkeen blogisivulla, sosiaalisessa mediassa sekä eri uutiskanavissa. Lisäksi hankkeesta tiedotettiin puhelimitse ja sähköpostien välityksellä keskeisille toimijoille ja sidosryhmille. Hanke esittäytyi erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joiden kohderyhminä olivat hankkeen kannalta tärkeässä osassa
olevat kuten maatilayrittäjät, vanhuspalvelukentän eri toimijat, vanhuspalveluiden työntekijät,
ikääntyvät ja heidän omaisensa.
Projektityöntekijät tekivät koko hankkeen ajan muistiinpanoja, joita hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä ja päivitetyn oppaan kirjoittamisessa. Hankkeen aikana toteutettiin myös sisäistä tiedottamista maatilayrittäjien kesken sähköpostien välityksellä. Hankkeessa julkaistu yleishyödyllinen
“Päivä Farmilla -opas” -julkaisu sekä hankkeen loppuraportti ovat kaikkien vapaasti saatavilla.
4.5. Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen riskeiksi nostettiin suunnitelmavaiheessa seuraavia seikkoja:


Kuntayhteistyön epäonnistuminen (muun muassa kuntien haluttomuus lähteä mukaan uuden toiminnan kehittämiseen).
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Toiminnan kokeilun ja/tai vaikuttavuuden seurannan epäonnistuminen (muun muassa johtuen liian vähäisestä osallistujamäärästä joko ikääntyvien tai maatilojen osalta, ikääntyvien
osallistujien haurauteen liittyvistä tekijöistä tai vaikuttavuuden seurannan haasteista).
Yhteistyöverkoston rakentamisen haasteet (muun muassa mahdollisten yhteistyötahojen
puute tai sitoutumattomuus uuden toiminnan kehittämiseen).

Kuntayhteistyö toteutui hankkeen ajan pääosin hyvin. Hankkeen alussa toteutettuun sähköiseen
vanhuspalveluiden kyselyyn saatiin hyvin vastauksia ja Keski-Suomen kuntien vanhuspalveluiden
esimiesten ja henkilöstön kanssa saatiin järjestettyä useampia tapaamisia aihepiiriin liittyen hankkeen aikana. Vanhuspalveluiden henkilöstö oli toiminnasta kiinnostunutta ja yhteisiä mahdollisuuksia tulevaisuuteen pohdittiin kovasti. Myös käytännön asioita toiminnan järjestämiseen jatkossa
käytiin monen eri kunnan kanssa läpi (mm. lupa- ja ilmoituskäytäntöjä, kunnan vanhuspalveluiden
roolia toiminnan toteuttamisessa jatkossa, mahdollisia tiedotuskanavia kunnissa jne.). Kuntayhteistyössä esille nousseita asioita on pyritty nostamaan esille hankkeessa julkaistussa päivitetyssä oppaassa.
Hankkeelle ilmoittautui kaikkiaan enemmän (19 kpl) toiminnasta kiinnostuneita maatiloja kuin mitä
mukaan pystyttiin ottamaan (12 kpl), joka osoitti keskisuomalaisten maatilojen kiinnostusta uudenlaisen toiminnan kehittämistä kohtaan. Kaikkiin hankkeessa suunniteltuihin maatilatoiminnan ryhmiin saatiin sen verran ikääntyviä osallistujia, että ryhmät saatiin järjestettyä (3-9 henkilöä). Joidenkin kuntien kohdalla (erityisesti pohjoisessa Keski-Suomessa) rekrytointi oli haastavampaa ja ryhmät
jäivät suunniteltua pienemmäksi, toisaalla ryhmiin otettiin muutama ylimääräinen kun halukkaita
tulijoita oli enemmän. Kaikkiaan maatilatoimintaan saatiin rekrytoitua ikääntyviä osallistujia suunniteltu määrä (75 henkilöä).
Hankkeessa oli mukana toimintakyvyltään hyvin erilaisia ikääntyviä - niin virkeitä, omatoimisia, kotihoidon palveluiden ulkopuolella olevia kuin kotihoidon asiakkaita ja muistisairaita. Kaikki osallistuneet liikkuivat omin jaloin, osa rollaattorin tai kävelykepin/-sauvojen avustuksella. Jokaisen osallistujan toimintakyky huomioitiin ja toiminta suunniteltiin projektityöntekijöiden ja maatalousyrittäjien yhteistyöllä jokaiselle sopivaksi ja turvalliseksi. Kaikkiaan maatilatoimintapäiviä järjestettiin
hankkeen aikana 108 kpl (12 * 9krt) ja näiden aikana toiminnassa tapahtui muutama riskitilanne
(kuvattu aiemmin). Toiminnan aikana ei tapahtunut sairaskohtauksia. Osallistuvan asiakasryhmän
haurauteen osattiin varautua hyvin. Toiminnan vaikuttavuuden seuranta onnistui pääosin hyvin. Joidenkin osallistujien ei muistisairauden vuoksi onnistunut käyttää fyysisen aktiivisuuden seurantaan
tarkoitettua kiihtyvyysanturimittaria tai vastata psyykkisen toimintakyvyn itse täytettäviin kyselyihin, jonka vuoksi aineisto jäi näiltä osin hieman vajaaksi. Toiminnan vaikuttavuudesta saatiin kuitenkin tehtyä hyvä analyysi.
Yhteistyöverkoston rakentamisen haasteet konkretisoituivat hankkeen aikana jonkin verran. Hankkeen tarkoituksena oli kerätä maatilatoiminnan ympärille tulevaisuutta varten yhteistyöverkostoa,
jonka avulla voitaisiin mahdollisesti ratkaista joitakin toiminnan haasteita (kuten kuljetusten järjestäminen sekä toiminnan järjestämisessä mukana olevan riittävän henkilöstön turvaaminen). Jo
hankkeen alkuvaiheessa järjestettyihin ideapajoihin kutsuttiin eri kolmannen sektorin alueen toimijoita, jotta keskustelua aiheesta olisi voitu käydä, mutta edustajia näistä toimijoista ei saatu tilaisuuksiin mukaan. Yhteydenpitovaikeuksista johtuen myös hankesuunnitelmassa esitetty vapaaehtoistoiminnan kokeilu maatilatoiminnan yhteydessä jäi tekemättä. Osalta yhteistyömaatiloista tuli
myös toive, ettei toimintaan osallistuisi muita tahoja (ajatuksena, että voisivat keskittyä vain ikääntyvien toimintaan ja hankkeesta saatavaan kokemukseen). Vapaaehtoistoimintaan, kolmannen sektorin toimintaan ja näihin liittyviin yhteistyömahdollisuuksiin tutustuttiin hankkeen loppuvaiheessa
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(kts. kohta 4.1.6. Yhteistyöverkoston selvitys) niin paljon kuin mahdollista. Yhteistyömahdollisuuksia
maatalousyrittäjien, kuntien (vanhuspalvelut sekä vapaa-ajan toimi) ja eri kolmannen sektorin alan
toimijoiden kesken on paljon, mutta valitettavasti on vaikea antaa yleispäteviä ohjeistuksia. Jokaisen toiminnan järjestämisestä kiinnostuneen maatilayrittäjän on otettava selvää oman alueensa
muista toimijoista ja kehitettävä verkostoa oman toimintansa ympärille itsenäisesti tai yhteistyössä
muiden maatalousyrittäjien kanssa. Yritysryhmähankkeet voivat toimia hyvänä apuna tässä kehittämistyössä.

5. YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hanke teki tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa toiminnan järjestämisessä.
Muistiyhdistyksen kaksi muistiluotsikehittäjää olivat mukana muistisairaille suunnatun maatilatoiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Heille järjestettiin perehdytyskoulutus liittyen ikääntyvien maatilatoimintaan ja sen käytännön järjestelyihin ennen muistisairaille
suunnattujen maatilaryhmien alkua. Koska omaishoitajille suunnattua maatilatoimintaryhmää ei
hankesuunnitelmasta poiketen toteutettu, ei Keski-Suomen Omaishoitajat ry ollutkaan hankkeessa
mukana.
Toiminnan järjestämiseen liittyvissä asioissa hanke teki yhteistyötä seuraavien paikallisten taksiyrittäjien kanssa: Taksipalvelu Lehtonen Saarijärveltä, Hannu Hänninen Konnevedeltä, Tanja Huuskonen Hankasalmelta, Keuruun palvelutaksi Ky Keuruulta, Taksipalvelu Närhi Pihtiputaalta, Taksi Janne
Vuorela Muuramesta, Taksipalvelu Tapani Järvelin Toivakasta, Taksi Ahonen Jämsästä, Kyytiässä Kalevi Heinonen Leivonmäeltä, Tilausliikenne Hokkinen Laukaasta, Taksi Muhonen Karstulasta sekä
Eero Tuominen Luhangasta. Taksiyrittäjät valikoituivat tarjouspyyntöjen perusteella. Yhteistyökumppaneina hankkeen tiedottamisessa ja rekrytoinnissa toimivat kuntien vanhuspalveluiden työntekijät, paikallislehdet, kuntien maaseutusihteerit ja ProAgria. Hankkija Jyväskylä tarjosi hankkeen
osallistujille veloituksetta työhaalareita sekä lippalakkeja. Asiakaskonseptien kehittämisessä ja oppaan päivityksessä hanketta tukivat kuntien vanhuspalvelujohtajat sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).
Muutamat lähikaupat, K-Market Porkkana Petäjävedeltä, K-Market Kinuski Kinnulasta sekä K-Market Jämsä tarjosivat kahvitustarpeita hankkeen aikana pidettyihin ideapajoihin sekä maatilatoimintaan.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin yhteistyötä opinnäytetöiden sekä opiskelijaharjoitteluiden muodossa. Lisäksi Jyväskylän yliopiston gerontologian opiskelijoita toteutti hankkeeseen
liittyen asiantuntijaharjoittelunsa ja yksi pro gradu – tutkielma hankkeessa kerätystä aineistosta on
tekeillä.

6. TULOKSET JA VAIKUTUKSET
6.1. Maatilatoimintaan osallistuneiden taustatietoja
Maatilatoimintaan osallistui yhteensä 75 henkilöä. Helmi-maaliskuun ryhmissä oli 22 osallistujaa
(Saarijärvellä 6 hlöä, Konnevedellä 7 hlöä, Hankasalmella 5 hlöä ja Keuruulla 4 hlöä), touko-kesäkuun
ryhmissä oli 28 osallistujaa (Pihtiputaalla 8 hlöä, Korpilahdella 8 hlöä, Oravasaaressa 6 hlöä ja Jämsässä 6 hlöä) ja elo-syyskuun ryhmissä 25 osallistujaa (Luhangassa 6hlöä, Konnevedellä 6 hlöä, Karstulassa 7 hlöä ja Leivonmäellä 6hlöä). Maatilatoimintaan osallistuneiden osallistumisprosentti oli 90
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prosenttia. Alkumittauksiin osallistui 73 henkilöä ja loppumittauksiin 57 henkilöä. Viisitoista osallistujaa lopetti osallistumisensa suostumuksen antamisen jälkeen. Heistä kahdeksan oli sellaisia, jotka
keskeyttivät osallistumisensa jo ennen maatilaryhmien alkamista ja seitsemän toiminnan aikana.
Lopettamisen syitä oli muun muassa heikko kunto (6 hlöä), sairastuminen (2 hlöä) ja omaisen kuolema (1 hlö). Osallistujista 11 oli sellaisia, jotka osallistuivat sekä maatilatoimintaan että kunnan järjestämään päivätoimintaan.
Osallistujien (n=75) taustatietoja.
ka (vaihteluväli)
Naisia %

68 %

Ikä (v)

79,3 (64–92)

Koulutus (v) (n=47)

8.4 (1-19)

Sairauksien (lm) (n=61)
<3

79 %

>3

21 %

MMSE, muistitesti (p) (n=70)

21.1 (8-30)

Osallistujat olivat iältään keskimäärin 79,3 – vuotiaita. Naisia heistä oli 68 %. Koulutusta he olivat
saaneet keskimäärin 8,4 vuotta. Neljäsosa osallistujista oli leskiä ja yli puolet heistä oli yksin asuvia.
60 % osallistujista sai jotakin kunnan sosiaalipalvelua kotona asumisen tueksi. Heistä 42,7 % oli kotihoidon asiakkaita. Terveytensä hyväksi koki 16 %, keskinkertaiseksi 58 % ja huonoksi 8 % osallistujista. Viidesosalla heistä oli lääkärin toteamia sairauksia enemmän kuin kolme. Liikkumiskykynsä
erittäin hyväksi arvio vain yksi henkilö, hyväksi 21 %, keskinkertaiseksi noin puolet ja huonoksi 16 %
osallistujista. Viidesosalla osallistujista oli kaatumisen pelkoa. Yli 40 % osallistuneista koki itsensä
vähintäänkin joskus yksinäiseksi. Noin 20 % koki unen määrän riittäväksi siten, että tuntisi olonsa
virkeäksi herätessään. Yli 30 % osallistujista oli vähintäänkin melko usein kipuja. Osallistujista 60
%:lla oli alentunut (MMSE<24) kognitiivinen toimintakyky.
6.2. Muutokset maatilatoimintaan osallistuneiden toimintakyvyssä
Toimintakykytestit tehtiin ennen ja jälkeen maatilatoimintajakson. Toimintakyvyssä tapahtuneita
muutoksia arvioitiin toimintakykytestien alku – ja loppumittaustulosten keskiarvoja vertaamalla.
Fyysistä aktiivisuutta mitattiin lantiolla pidettävällä kiihtyvyysanturiliikemittarilla (UKK-RAM42).
Mittarilla voidaan objektiivisesti mitata henkilöiden fyysisen aktiivisuuden määrää, tehoa sekä kestoa (min/vrk). Fyysisessä aktiivisuudessa ei tapahtunut paljoakaan muutosta maatilatoiminnan aikana. Suurin osa osallistujien liikkumisaktiivisuudesta oli paikallaanoloa. Kohtuullinen liikunta lisääntyi hieman (alku 17,6 min/vrk, loppu 22,0 min/vrk). Fyysisen aktiivisuuden mittaamiseen valittiin
hankesuunnitelmasta poiketen UKK:n kiihtyvyysanturimittari, sillä sen käyttö ja erityisesti tulosten
analysointi koettiin helpommaksi kuin suunnitellun Polar-aktiivisuusmittarin. UKK-RAM42 – mittarilla ei kuitenkaan voida tarkasti mitata unen laatua eikä myöskään erottaa paikallaanolosta unessaoloaikaa, joten sen osalta aineiston analysointi jäi vajavaiseksi.
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Alaraajojen toimintakykyä mitattiin Short Physical Performance Battery (SPPB) testillä. Testi käsittää
kolme osasuoritusta, jotka mittaavat tasapainoa, kävelynopeutta neljän metrin matkalta sekä viisi
kertaa tuolilta ylösnousun nopeutta. Kustakin osasuorituksesta voi saada pisteitä 0-4, jolloin testitulos vaihtelee 0-12 pisteen välillä. Parempi pistemäärä kuvaa parempaa alaraajojen toimintakykyä.
Kaikissa osasuorituksissa tapahtui parannusta maatilatoiminnan aikana. SPPB – testin kokonaispistemäärä parani (alku 8,2 pistettä, loppu 8,7 pistettä). Osasuorituksissa muutokset olivat seuraavanlaisia: tasapaino; alku 3,21, loppu 3,4, kävelynopeus; alku 3,2, loppu 3,4 ja tuolilta ylösnousu; alku
1.9, loppu 2,0.
Maksimaalinen käden puristusvoima mitattiin dominoivasta kädestä alku- ja loppumittauksissa kädessä pidettävällä säädettävällä digitaalisella käden puristusvoiman mittarilla (Jamar Plus digital
hand dynamometer, Patterson Medical, Cedarburg, WI, USA) ilmaistuna kg:na. Mittaus suoritettiin
istuma-asennossa käden ollessa 90 asteen kulmassa. Käden puristusvoima on aikaisemmissa tutkimuksissa osoittautunut hyväksi yleisen terveydentilan mittariksi. Jostain syystä osallistujien käden
puristusvoima heikkeni hieman toiminnan aikana (alku 27,1kg, loppu 25,8kg).
Masennusoireiden arvioinnissa käytettiin Beckin depressioasteikkoa (Beck Depression Inventory II,
BDI-II), joka on 21-osioinen itsearviointilomake aikuisten ja yli 12-vuotiaiden nuorten masennusoireiden vaikeusasteen mittaamiseen. Osiot arvioidaan viimeisen kahden viikon aikana koettujen oireiden mukaan 0-3 pisteellä, ja summapisteet voivat vaihdella 0:n ja 63:n välillä. Suurempi pistemäärä ilmentää vakavampia masennusoireita, raja-arvona lievään masennukseen viittaavana pidetään yli 15 pistettä. Masennusoireiden määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta (alku 10,1 pistettä, loppu 10,3 pistettä).
Psykologista hyvinvointia arvioitiin the Scales of Psychological Well-Being (Ryff 1989) 18 -osaisella
lyhennetyllä versiolla. Vastausvaihtoehdot ovat välillä 1= täysin eri mieltä, 4= täysin samaa mieltä
(esim., ‘‘Kun tarkastelen elämäni tarinaa, olen tyytyväinen siihen, miten kaikki on mennyt”), suurempi pistemäärä kertoo paremmasta psykologisesta hyvinvoinnista. Osallistujien heikentyneestä
kognitiivisesta toimintakyvystä johtuen kysely osoittautui vaativaksi, sillä osa kysymyksistä esitetään
käänteisenä, mikä heikentää mittaustulosten luotettavuutta. Psykologisessa hyvinvoinnissa ei havaittu kovin suuria muutoksia (alku 52,4 pistettä, loppu 53,0 pistettä).
Kognitiivista toiminnanohjausta mitattiin Trail Making Testillä (TMT). TMT on paperi-kynä- tehtävä,
jonka avulla saadaan tietoa henkilön visuaalisesta hahmottamisesta, prosessointinopeudesta, henkisestä joustavuudesta sekä toiminnanohjauksesta. Testi sisältää kaksi tehtäväosiota. Tehtäviin kulunut aika mitataan sekunteina. Osallistujien yleinen kognition taso oli kuitenkin niin heikko, että
ainoastaan 37,3 % (n=28) osallistujista kykeni suoriutumaan molemmista tehtäväosioista sekä alkuettä loppumittauksessa.
TMT-A – testillä mitattu tiedon prosessointinopeus parantui (n=49, alku 98,0 s, loppu 86,6 s). Vaativamman toiminnanohjausta mittaavan B-osion suoritusnopeus parantui myös hieman (n=28, alku
222,5s, loppu 213,6s), ja kun B-osion suoritusnopeudesta vähennettiin A-osion suoritukseen kulunut aika, niin testitulos heikkeni hieman (n=28, alku=149,8s, loppu 156,5s).
Tarkkaavaisuutta mitattiin Merkkikokeella (WAIS, Wechsler, D. 1955), joka on osa Wechsler Adult
Intelligence Scale -testistöä. Tutkittavien tehtävänä on annetun numero-merkki koodin perusteella
täydentää paperille 90 sekunnin aikana mahdollisimman monta numeroa vastaavaa merkkiä oikein.
Merkkikokeella mitattu tarkkaavaisuus parani (alku 19,8 merkkiä, loppu 21,1 merkkiä).
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Liikkumisaktiivisuutta elinpiirissä arvioitiin 15-osaisella University of Alabama at Birmingham Study
of Aging Life-Space Assessment (LSA)- kyselyllä, joka on käännetty suomen kielelle. LSA – kyselyllä
voidaan arvioida henkilön toteutunutta liikkumisaktiivisuutta hänen omassa elinympäristössään
mittausta edeltävien neljän viikon ajalta. Suurempi pistemäärä kuvaa laajempaa elinpiiriä. Alle 60
pistettä kertoo rajoittuneesta elinpiiristä, mikä saattaa olla yhteydessä huonompaa elämänlaatuun.
Maatilatoimintaan osallistuneiden elinpiiri laajeni hieman (alku 58,8, loppu 59,9).
KÄYTETTY MITTARI

ALKUMITTAUS
(keskiarvo)

LOPPUMITTAUS
(keskiarvo)

Kiihtyvyysanturimittari, fyysinen aktiivisuus (väh. kevyt liikunta)

259 min/vrk

252 min/vrk

Kiihtyvyysanturimittari, fyysinen aktiivisuus, kohtuullinen liikunta

17,6 min/vrk

22,0 min/vrk

SPPB (Short Physical Performance Battery) -testi, jalkojen toimintakyky

8,2 pistettä

8,7 pistettä

Maksimaalinen käden puristusvoima

27,1 kg

25,8 kg

BDI-II (Beck Depression Inventory II) -kysely, masennusoireet

10,1 pistettä

10,3 pistettä

Scales of Psychologial Well-being -kysely, psykologinen hyvinvointi

52,4 pistettä

53,0 pistettä

TMT (Trail Making Test) -testi, A-osio, tiedon prosessointinopeus

98,0 sekuntia 86,6 sekuntia

TMT (Trail Making Test) -testi, B-osio, vaativa tiedonkäsittely

222,5 sekun- 213,6 sekuntia
tia

TMT (Trail Making Test) -testi, B-A – osioon käytetty aika, kognitiivinen 149,8 sekun- 156,5 sekuntia
toiminnanohjaus
tia
Merkkikoe -testi, tarkkaavaisuus

19,8 merkkiä

21,1 merkkiä

LSA (Study of Aging Life-Space Assessment) -kysely, liikkumisaktiivisuus 58,8 pistettä
elinpiirissä

59,9 pistettä

6.3. Maatilatoimintaan osallistuneiden ikääntyvien palaute
Kaikille maatilatoimintaan osallistuneille ikääntyville annettiin viimeisellä maatilakäynnillä palautekysely kotona täytettäväksi. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää toimintaan osallistuneiden kokemuksia maatilatoiminnasta sekä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Kyselyssä käytettiin Likert-asteikkoa, jossa myönteisesti esitettyyn väittämään vastattiin 0 (täysin eri mieltä) - 10 (täysin samaa
mieltä) asteikolla. Lisäksi oli muutamia avoimia kysymyksiä. Osallistujista 58 henkilöä vastasi kyselyyn. Pääosin kokemukset olivat myönteisiä. Maatilatoiminta koettiin turvalliseksi (96,5 % arviot 810) ja osallistujien toimintakyky oli huomioitu hyvin liikkumisessa sekä toiminnassa (94,8 % arviot 810). Osallistujat kokivat, että maatilatoiminta oli lisännyt heidän liikkumisensa määrää (53,4 % arviot
8-10) sekä rohkeutta lähteä kodin ulkopuolelle (55,2 % arviot 8-10). Vastaajista (81.1 % arviot 8-10)
koki, että heidän mielialansa oli parantunut maatilatoiminnan aikana. Maatilatoiminta antoi osallistujille keinoja arjesta selviytymiseen muun muassa uusien tuttavuuksien, ulkoiluun innostamisen,
iloisen mielen ja myönteisyyden, omatoimisuuden sekä uudenlaisen rohkeuden myötä.
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Erityisen mielekkääksi maatilatoiminnassa koettiin eläinten kanssa touhuaminen, yhdessä tekeminen, seurustelu ja nauraminen porukassa. Osallistujista 94,8 % olisi kiinnostunut jatkossakin osallistumaan vastaavaan toimintaan, sillä toiminta oli mahdollistanut heille toisten ihmisten tapaamisen,
vaihtelua arkeen, mielenvirkistystä sekä mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Kehitysideoina ehdotettiin, että maatilalla saisi olla vielä enemmän tekemistä ja enemmän osallistujia. Kiinnostus metsäretkiin ja luonnonmateriaaleista askarteluun tuotiin myös esille. Toiveena ehdotettiin lisäksi, että
maatilapäivän aikana tarjottaisiin keittolounas (hankkeen aikaisissa maatilapäivissä tarjoiltiin vain
päiväkahvi). Yksi osallistujista oli epävarma osallistumisestaan jatkossa vastaavaan toimintaan ja
kertoi syyksi korkean ikänsä ja heikon kunnon. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa vapaasti palautetta
toiminnasta. Kommenteissa tuotiin esille talvikauden epämukavuus. Eräs osallistuja olisi toivonut
maatilalle itselleen mieluisia eläimiä. Joku toi esille maatilan epäsiisteyden ja kokemuksensa eläinten epämukavista oloista, kun toinen taas kehui viihtyisää maatilaympäristöä ja ystävällistä isäntäväkeä. Jatkoa toiminnalle toivottiin useassa kommentissa.
6.4. Maatilatoimintaan osallistuneiden maatalousyrittäjien palaute
Hankkeessa mukana olleilta yhteistyömaatiloilta pyydettiin palautetta maatilatoimintajaksojen jälkeen. Yksitoista maatilayrittäjää kahdestatoista vastasi sähköiseen kyselyyn. Kyselyssä kartoitettiin
maatilayrittäjien kokemuksia hankkeeseen osallistumisesta, maatilatoiminnasta ja sen järjestämisestä sekä ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Suurin osa maatilayrittäjistä piti toimintapäivän
neljän tunnin pituutta sopivana. Päivän pituudessa tulisi kuitenkin huomioida osallistujien kunto ja
toimintakyky. Iltapäivä ajankohtana koettiin hyväksi, sillä silloin ehti aamupäivällä hoitaa tilan askareita ja suunnitella ja valmistautua maatilapäivään. Kesäaikaa pidettiin hyvänä toiminnan kannalta.
Talvi tuo haasteita tilojen suhteen, jos toimintaa pitää järjestää sisätiloissa esimerkiksi pakkasten
takia. Kevät on kiireistä aikaa maatiloilla, mikä koettiin haasteena toiminnan järjestämiselle. Kaikki
kyselyyn vastanneet maatilayrittäjät olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa yhdistää maatilan työt ja
maatilatoiminta kokeilun aikana. Antoisinta ikääntyvien maatilatoiminnassa mukana olleiden yrittäjien mielestä oli muun muassa yhdessä touhuaminen, ilon tuottaminen ikääntyville ja nähdä mitä
hyötyä siitä oli heille. Haastavinta oli keksiä kaikille riittävästi toimintakykyä vastaavaa tekemistä.
Säiden vaihtelut, talvella liukkaus ja muut turvallisuusasiat toivat omia haasteitaan. Kun maatilayrittäjiltä kysyttiin toimintajakson päätyttyä mitä he olisivat tehneet toisin, sanoivat he järjestävänsä
jatkossa paremmin omat maatilan työt, jotta voivat paremmin keskittyä ryhmän ohjaamiseen. Osallistujiin tutustumisesta ennen maatilatoiminnan aloitusta olisi heidän mielestään hyötyä sopivien
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töiden suunnittelussa. Toiminnan kokeilujakson aikana projektityöntekijöiltä saatu apu koettiin pääosin riittäväksi. Puutteena nähtiin joidenkin kohdalla riittämätön etukäteistieto osallistujien toimintakyvyn tasosta.

Kaikki hankkeessa mukana olleet kyselyyn vastanneet maatalousyrittäjät kokivat, että heidän tilansa
soveltuisi hyvin ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämiseen. Kaikki vastanneet olivat kiinnostuneita jatkamaan maatilatoiminnan kehittämistä ikääntyville ja myös muille asiakasryhmille. Kuusi
vastannutta koki, että heidän tämänhetkinen osaamisensa oli riittävää ikääntyvien maatilatoiminnan järjestämiseksi. Kuitenkin kaivattiin lisää osaamista sosiaali- ja terveysalalta, Green Care -toiminnasta, maatilatoiminnasta sekä ikääntyvien kanssa toimimisesta.

Kokeilussa olleet ryhmäkoot koettiin melko lailla sopiviksi, mutta jatkossa yksin toimiessa ryhmäkoko pitäisi miettiä osallistujien toimintakyvyn ja mahdollisten apuvoimien määrän mukaan. Eräs
vastaajista koki, että isompi ryhmäkoko mahdollistaisi aktiivisemman ryhmän, jota voisi tarvittaessa
myös jakaa. Se, että osallistujat olisivat toimintakyvyltään samantasoisia, koettiin helpottavan toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toiminnalle haasteellisina koettiin muun muassa osallistujien
huono tasapaino ja liikuntakyky, heikko näkö tai kuulo, muistisairaudet ja allergiat. Toiminnan suunnittelussa maatilayrittäjät pitivät tärkeänä huomioida säävaraus, osallistujien toimintakyky sekä turvallisuus. Lisäksi tärkeänä pidettiin osallistujien yksilöllistä huomioimista ja toiveiden huomioon ottamista. Ohjaamisessa pidettiin tärkeänä herkkyyttä huomioida osallistujien jaksaminen. Selkeys
ohjeiden annossa, kiireettömyys, joustavuus ja aito läsnäolo koettiin myös tärkeiksi ryhmän ohjaamisessa.
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Maatilayrittäjät kokivat, että maatilatoimintaa voidaan järjestää monenlaisilla maatiloilla, tärkeintä
on halu ja kiinnostus ikääntyviin. Toiminta koettiin soveltuvaksi monenlaisille ikääntyville, erityisesti
vähän liikkuville, yksinäisille ja lievästi muistisairaille. Mielipiteet jakaantuivat kysyttäessä maatilayrittäjiltä heidän mahdollisuuksiaan saada toiminta kannattavaksi liiketoiminnaksi omalle tilalleen,
mutta toivoa asian suhteen oli. Haasteena koettiin erityisesti hinnan määrittäminen, markkinointi
ja maksajataho. Epäilyksiä oli myös siitä lähtisikö esimerkiksi kunta toimintaa tukemaan. Sopivana
pidetty hinta vastaavasta maatilatoiminnasta asiakkaalle vaihteli vastaajilla 30–80€/hlö välillä. Toiminnassa kehitettävänä pidettiin verkostoitumista sekä monipuolista yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa. Maatalousyrittäjien mielestä toiminta vaatii heiltä jatkossa ennen kaikkea vahvaa uskoa ja jaksamista toimivien tilojen ja monipuolisen tekemisen lisäksi. Erityisesti he ajattelivat tarvitsevansa apua markkinoinnissa, toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa sekä osaamista sosiaali- ja
terveydenhoitoalalta.
Kymmenen kyselyyn vastannutta koki hyötyneensä osallistumisestaan hankkeeseen. Osallistuminen
oli muun muassa varmistanut heille sen, että haluaisivat jatkossakin tarjota omalla maatilallaan vastaavaa maatilatoimintaa. Kokeilujakso oli antanut heille ideoita ja tukea omiin suunnitelmiin. Ennen
kaikkea kokeilu oli antanut heille hyvää mieltä ja vaihtelua maatilan arkeen. Hankkeen haastekohdiksi koettiin se, että osa ryhmistä jäi niin pieniksi ja, että joistakin ryhmistä jäi pois osallistujia jakson
alkuvaiheessa. Osa vastaajista olisi toivonut rahallista korvausta työpanoksestaan. Hanketyöntekijöiden mukanaolo toiminnassa koettiin tärkeäksi ja heiltä saatu apu, kokemus ja näkemykset koettiin hyödylliseksi. Kaikille kyselyyn vastanneille jäi kokeilusta hyvä mieli.
6.5. Toiminnan vaikutukset lähiympäristöön
Päivä Farmilla -hanke nosti maatilaympäristöjen hyödyntämisen mahdollisuudet ikääntyville suunnatuissa palveluissa entistä enemmän esille ja suuren yleisön tietoisuuteen. Hankkeessa mukana
olleet ikääntyvät osallistujat hyötyivät osallistumisestaan toimintakyvyn ja mielialan paranemisen,
arjen vaihtelun sekä uusien ystävien myötä. Hankkeen yhteistyömaatilat hyötyivät hankkeesta siitä
saadun kokemuksen myötä. Positiivinen kokemus varmisti monelle, että toiminta on sellaista, jota
haluavat omalla maatilallaan jatkossakin tarjota ja rohkaisi heitä toiminnan edelleen kehittämisessä.
Hankkeessa mukana olleet vanhuspalveluiden henkilöstöön kuuluvat saivat hankkeen kautta uusia
ajatuksia ja ideoita vanhuspalveluihin sekä mahdollisuuksia oman kunnan vanhuspalveluiden kehittämiseen. Keski-Suomen alueen kunnat, maatilat ja kolmannen sektorin toimijat saivat hankkeen
kautta tietoa toisistaan ja mahdollisista yhteistyökuvioista ikääntyvien maatilatoiminnan jatkamiseksi edelleen. Eri puolilla Suomea sijaitsevat maatalousyrittäjät saivat hankkeen kautta tietoa
ikääntyville suunnatun maatilatoiminnan kehittämisestä, sen kokemuksista ja vaikuttavuudesta.
Tieto auttaa toiminnasta kiinnostuneita maatalousyrittäjiä sen käyttöön ottamisessa ja juurruttamisessa. Myös hankkeessa julkaistu yleishyödyllinen opas toimii valtakunnallisesti apuna toiminnan
toteuttamisessa.

7. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
Ikääntyville suunnatun maatilatoiminnan kehittämistyötä on nyt tehty Suomessa kahden hankkeen
myötä (Hyvinvointia maatilalta ja Päivä Farmilla -hankkeet) yhteensä kolmen vuoden ajan. Uudesta
toiminnasta on saatu paljon positiivisia kokemuksia ja palautetta sekä uusimman hankkeen myötä
myös tutkittua tietoa sen positiivisista vaikutuksista ikääntyvien osallistujien toimintakykyyn. Positiiviset vaikutukset toimintakykyyn mahdollistavat muun muassa ikääntyvien kotona asumista ja hyvää elämänlaatua, mikä tuo parhaimmillaan jopa kansantaloudellisia hyötyjä. Maatilaympäristön
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hyödyntäminen alkutuotannon lisäksi vaikkapa ikääntyvien maatilatoimintaa toteuttamalla tarjoaa
kaivattuja lisäelinkeinon mahdollisuuksia maatalousyrittäjille ja säilyttää elinvoimaa maaseudulla.
Maaseudun toimijoiden kesken tarvitaan lisää yhteistyötä, jonka avulla uutta toimintaa saataisiin
paremmin juurtumaan ja hyödyttämään eri osapuolia.
Keski-Suomesta ja muualtakin päin Suomea on hankkeiden myötä löytynyt jonkin verran maatalousyrittäjiä, jotka ovat lähteneet toimintaa kehittämään ja tuottamaan itsenäisesti. Tarvitaan lisää rohkeita yrittäjiä, selkeää tuotteistusta ja paljon markkinointia, jotta uusi toiminta saadaan vielä laajemmin käyttöön eri puolilla Suomea. Kiinnostusta toiminnan järjestämiselle ja siihen osallistumiselle on, mutta suurin kysymysmerkki tällä hetkellä on maksajataho - löytyykö tarpeeksi itse maksavia asiakkaita vai voisiko toiminnan kustannusten jakamisessa olla mukana myös eri tahoja. Yritysryhmähankkeet voivat tarjota apua maatalousyrittäjille toiminnan kehittämiseen jatkossa.
Kunnilta vaaditaan rohkeutta lähteä kehittämään vanhuspalveluitaan niin, että ne vastaavat vielä
paremmin erilaisiin ikääntyvien tarpeisiin ja huomioivat enemmän myös ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulman. Tässä maatilatoiminta ja hankkeessa kehitettyjen asiakaskonseptien mukaiset toimintamallit voivat toimia tulevaisuudessa yhtenä hyvänä vaihtoehtoisena keinona. Osa kunnista
kaipaa vielä numeraalisia kustannushyötylaskelmia toiminnan vaikuttavuudesta, jotta sen käyttö
olisi perustellumpaa. Maatalousyrittäjät voisivatkin jatkossa kuntien kanssa yhteistyössä toteuttaa
maatilatoiminnasta kummallekin osapuolelle helppoja kokeilujaksoja tai hankekokeiluita ja selvittää
niiden kautta toiminnan kustannusvaikuttavuutta. Myös palveluseteleiden ja muiden eri keinojen
käyttöä maatilatoiminnan saamiseksi kaikkien ikääntyvien saataville tulisi hyödyntää rohkeasti.
Ikääntyvien maatilatoimintaa voisi ajatella myös esimerkiksi koko kunnan imagon ja sen kehittämisen kautta. Maatilatoiminnan kehittämistä voisi ajatella lisäksi maaseutukuntien yritystoiminnan kehittämisen ja edistämisen näkökulmasta, ei vain vanhuspalveluiden näkökulmasta. Näiden kautta
toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen voisi tulla mukaan myös muita tahoja
Totutusta tavasta poikkeaminen ja uuden toiminnan alkuunsaaminen on aina haastavaa, mutta
ikääntyvien maatilatoiminnalla on hyvä pohja lähteä juurtumaan valtakunnalliseksi toimintamuodoksi ja maatalousyrittäjien liiketoiminnaksi.
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